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Nolato nap: egy nap, ami a családokról és a munkatársi összetartozásról szól

Középpontban a munkatársak és családok
Mosonmagyaróvár második legnagyobb cége a Nolato Magyarország Kft, mára már átlépte a 700 fős
foglalkoztatott állományt. Az idén megrendezett családi napon is a munkatársak és azok családjai
álltak a középpontban. A rendezvény célja, hogy változatos programokkal megmozgassák és szórakoztassák a munkatársakat és azok családtagjait, kötetlen módon találkozzanak, és jobban megismerhessék egymást a régebbi és új kollegák. Jelentős fejlődést tudhat magáénak a cég, így ezzel a
nappal is szeretné a vezetőség elismerni a kitartó munkát és biztosítani a megérdemelt pihenést, jó
hangulatot, csapatépítést, közös vidám együttlétet minden dolgozójának.
Ezen a napon a már megszokott, érdekes, családias programok mellett a szervezők idén is újdonságokkal álltak elő. A legkisebbeket togyogó-tipegő babasarok várta pecázással és további kreatív játokkal.
A kicsit nagyobbak csillámtetkót és népies kézműves foglalkozást találtak a gyereksarokban, ha éppen
nem az óriás ugráló vár tetejére másztak. A különböző ügyességi és logikai népi fa játékok mellett a
fonott kosaras körhinta volt talán a legnépszerűbb. A sikeres főzőverseny mellett a hagyományőrzés
élő zenés népi körjátékok és táncház formájában is megjelent a családi napon, majd a mókás „Ezek
megőrültek!” ügyességi vetélkedő következett gumicsizma hajítással, vágódeszka ping-pong-gal,
keksztorony építéssel. A közös zumbázás után néhány gyerek saját kis táncbemutatót tartott a nagy
közönség előtt. Majd rendőrautó kipróbálása, valamint modellrepülő bemutató, tollaslabda- és darts
verseny, élő zene és tánc tette teljessé a programot.
Jó hangulatú volt az idei is. A csapatommal évek óta részt veszünk a főzőversenyen, amit idén végre
sikerült megnyernünk. Babgulyást készítettünk, és tényleg nagyon jól sikerült. Az elsődleges cél mégis
az volt, hogy jól érezzük magunkat a programon a kollégákkal és a családunkkal – mondta el Bognár
Tamás Industrial C műszakvezető, aki szinte az egész műszakjával eljött a családi napra. – Nagyon
hasznosnak tartom a családi napot, mert ilyenkor a munkán kívül is tudunk találkozni, kötetlenebbül
beszélgethetünk, megismerhetjük egymás családját, szokásait. A főzőversenyen bowling belépőt nyertünk és az újabb lehetőség egy közös programra, ahol még jobb csapatot kovácsolhatunk a műszakból.
Egy jól szervezett családi nap, egy családbarát munkahely - mint amilyen a miénk is - a cég egészét
képes megmozgatni, mert alkalmat ad arra, hogy több generáció töltsön együtt egy napot úgy, hogy
közben a legváltozatosabb élményekkel gazdagodhassanak. Szórakoztató műsorok, ügyességi feladatok, kézműves és sportfeladatok is várták a családi napra érkezőket, kortól-nemtől függetlenül, és a
korábbiaktól eltérően több pozitív változást is tapasztaltam: az egészen kicsi gyerekek részére például
Baba-sarkot alakítottak ki a szervezők – mondta el Szalainé Bognár Erzsébet pénzügyi munkatárs, aki
a tombola sorsoláson a fődíj kerékpárt megnyerte. - Fontosnak tartom az ilyen közös rendezvényeket,
hiszen összekovácsolja a társaságokat, emberi kapcsolatokat ápol, és lehetőséget teremt rengeteg beszélgetésre a mindennapi dolgokról és a közös ügyeinkről a Kollégákkal. A napsütéses időben mindanynyian jól szórakoztunk a szabadban, miközben finom ételeket is ehettünk, de attól éreztük a legjobban
magunkat, hogy mindannyian együtt lehettünk.
A szerszámműhely egy régi jó csapat, és szerencsére nagyon összetartó. Folyamatosan teszünk is ezért,
a családi napokra is szinte mindenki eljön a mi csapatunkból és a nyugdíjasaink is vissza járnak. Kicsit
idősebb generáció a miénk, hozzuk magunkkal ezt a szemléletet, amit igyekszünk átadni a fiataloknak
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– mondta el Süly Géza, a szerszámüzem vezetője, aki hagyományosan minden évben részt vesz csapatával a főzőversenyen. – Mi sokat vagyunk együtt: olyan munkafázisokat végzünk, ahol nagyobb
szükség van a közös munkára, az összetartásra. A családi napon megint együtt lehetett a csapatunk két
műszakja, de szakmunkás tanulóink és mentoraik is, jó volt, hogy nem csak műszakváltáskor találkoztunk. Volt idő arra, hogy munkáról, családról, magunkról is beszélgessünk. Ez volt lényeges, számunkra
ettől volt igazán jó. Jó lehetőség ez a kapcsolatépítésre - csak élni kell vele.
Jól éreztük magunkat a családi napon, mert jó programok voltak. A három gyermekemmel érkeztem,
akik minden játékot és programot kipróbáltak és nagyon élveztek. A két kisebb kedvence az ugrálóvár
volt, a nagyobbik lányt már inkább a csillámtetkó érdekelte – mesélte Pusoma Éva, Coloplast operátor,
aki az éjszakás műszakja után is eljött a programra. Éva és családja nemrég költözött Mosonmagyaróvárra Heves megyéből. Értékeli a munkahelyén tapasztalt viszonyokat, örül, hogy jó munkahelye van,
és nagyon jó programnak tartja a családi napot. Biztos benne, hogy máskor is eljönnek rá.
A gyerekeknek nagyon sok játék, program volt, élvezték az ugrálóvárat, a tetoválást a kifestőt. Mi is
nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok kolléga ott volt, akikkel a feleségem először találkozott és
most megismerkedhetett. Nagyon szeretjük az ilyen rendezvényeket, jókat lehet beszélgetni, jók a
programok, jól sikerült a főzés is. Nagyon pozitív élmény volt a nagy meleg ellenére is, nagyon jókedvűen jöttünk el – számolt be a Nolatonál megélt első családi napjáról Cseh-Szakáll András fröccsöntő
mérnök, aki fél éve dolgozik a cégnél és családjával együtt érkezett a programra. - Teljes mértékben
sikerült beilleszkednem a Nolato csapatába. Nagyon pozitívan fogadtak, mindenki segítőkész volt, nagyon jó kis csapat ez: összetartó, mindenki segít a másiknak.
Az alig 2 éves kisfiammal vettem részt a családi napon. Miatta jöttem el, és szerencsére nagyon jól
érezte magát. Élvezte nagyon az ugrálóvárat, a babasarok is nagyon tetszett neki. Ez fogta meg igazán.
Kipróbáltuk a körhintát, és nagyon élvezte a gyerekeknek szervezett pecázást is. Ezek a programok
elsősorban a gyerekeknek szólnak, ha ők jól érzik magukat, akkor a szülők is. Mi jól szórakoztunk! –
mondta el Menyhárt László műszakvezető, aki kisfiával érkezett a családi napra. - Négy éve dolgozom
a Nolatonál, több családi napon is voltunk már, szeretjük, mert rólunk szól, a családokat, kollegákat
fogja össze. Ilyenkor mindenki kiengedi a „gőzt”, lazít kicsit az egész éves hajtás után. A vezetőség a
dolgozók miatt szervezi a családi napot, a gyerekekre és a családokra figyelnek ezzel. Ez az, ami nagy
érték szerintem.

